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বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস) 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠান বাশষ িক জশিপ (Education Institution Annual Survey) ২০২০ Gi তথ্যছক পূিণ 

wb‡`©wkKv 
 

1| cÖ_‡g কশিউটাদিি Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) 

G cÖ‡ek Kiæb| 
2| ব্রাউজাদি www.banbeis.gov.bd Website G cÖ‡ek Kiæb| 

3| Avcbvi mvg‡b বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস) এি মূল পৃষ্ঠা  cÖ`wk©Z n‡e|  
4| Gevi শনদেি ছশবি শনদে িশনা অনুযায়ী মেনুবাি মেদক                 “             মেনুি সার্ িাি/শবকল্প 

সার্ িাদিি োধ্যদে প্রদবশ করুন। উদেখ্য সার্ িাদিি োধ্যদে log in এ সেস্যা হদল শবকল্প সার্ িাদিি োধ্যদে 

প্রদবশ করুন। 

 
 

 5| সার্িাি/শবকল্প সার্িাদি শিক কিাি পি শনদেি েত Sign in Page cÖ`wk©Z n‡e| GLv‡b *BAvBAvBGb e· 

G Avcbvi cÖwZôv‡bi EIIN b¤^i wjLyb Ges *পাসওয়ার্ ি e‡· 532688 wjLyb Ges                  evUb G 

Click Kiæb|  

 

শিক্ষা জশিপ  ২০২০       

২০২০” 

সাইন ইন 

http://www.banbeis.gov.bd/
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6|    সফলর্াদব লগইন হদল তথ্য ছদকি মূল পৃষ্ঠা আসদব। আপশন সঠিকর্াদব আপনাি প্রশতষ্ঠাদন প্রদবশ কদিদছন 

শক না তা শনশিত হওয়াি জন্য শনদেি ছশবি েত উপদিি র্ান মকাণায় প্রেশশ িত প্রশতষ্ঠাদনি নাদেি সাদে 

আপনাি প্রশতষ্ঠাদনি নাে শেশলদয় শনন। 

 

7| Gevi Ôwkÿv Rwic 2020 Gi Z_¨QK c~iYÕ As‡k Click Kiæb| 

 
8| Z_¨QK c~i‡Yi wb‡` ©wkKv/Rwic dig WvDb‡jv‡Wi Rb¨ wba ©vwiZ Ack‡b Click Kiæb| 
 
9| Avcbvi cÖwZôv‡bi A‡bK Z_¨ c~iYK…Z †`Lv‡e| G‡¶‡Î c~iYK…Z Z‡_¨i †Kvb cwieZ©b cÖ‡qvRb 

n‡j cwieZ©b Kiæb| GQvov wKQy Z_¨ Lvwj ev dvuKv †`L‡eb, dvuKv Ask¸‡jv h_vh_fv‡e c~iY 
Kiæb| wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv/_vbv, BDwbqb/IqvW©, †gŠRv Ges †cv÷ Awd‡mi Ni duvKv _vK‡j 
cieZ©x av‡c cÖ‡ek Ki‡Z cvi‡eb bv|  

 
10|     cÖ_g Page G cÖ‡hvR¨ Z_¨mg~n Update Kiv m¤úbœ n‡j ফিদেি bx‡Pi w`‡K প্রেশশ িত

বাটন G Click Kiæb। Click Gi c~‡e© mKj Z_¨ mwVKfv‡e †`qv n‡q‡Q wK 
bv wbwðZ nDb| Am¤ú~Y© ev AvswkK Z_¨ †Kvb µ‡gB MÖnY‡hvM¨ n‡e bv| fzj Z_¨ cÖ`vb Ki‡j 
cÖwZôvb ÿwZMÖস্ত n‡Z cv‡i| 

 
11| Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ eªvDRvi Avcbvi KvQ †_‡K AbygwZ MÖn‡Yi Rb¨ wb‡¤œi gZ Kbdv‡g©kb WvqvjM 

e· cÖ`k©b Ki‡e|Z_¨ ms‡kva‡bi cÖ‡qvRb  n‡j Cancel evU‡b wK¬K Kiæb| mwVK n‡j  
evU‡b wK¬K Kiæb|  

 
Online Z_¨Q‡Ki bgybv 
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12|  Z_¨ mdjfv‡e msiw¶Z n‡j wb‡¤œi gZ Qwe Avm‡e| GLb G 
Click Kiæb| cieZ©x পৃষ্ঠার Z_¨ wb¤œiƒ‡c cÖ`wk©Z n‡e|  

 
13| GLb c~‡e©i b¨vq GB c„ôvi Z_¨mg~n c~iY Kiæb| Z_¨ c~iY Kivi ci Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ wb‡P _vKv 

evUb G wK¬K Kiæb Ges 10 bs wb‡ ©̀kbv AbymiY Kiæb|  
 
14|     GKB c×wZ‡Z me©‡kl c„ôv ch©šÍ †h‡Z n‡e Ges  cÖwZ c„ôvi Z_¨ c~i‡Yi ci msiÿ‡Yi Rb¨ 9 Ges 

10 bs wb‡ ©̀kbv AbymiY Ki‡Z n‡e|  

15|    সর্ বশেষ c„ôvq প্রদর্ে বত সকল র্েক্ষক ও কর্ বচারীর ব্যর্িগত তথ্য হালনাগাদ করার জন্য Edit Button এ 

click কশর নতুন তশথ্যর Field গুশলা পূরণ করুন। নতুন র্েক্ষক ও কর্ বচারীর তথ্য Entry করার ক্ষক্ষশে 

Add New Teacher র্াটশন Click কশর তথ্য পূরণ করুন। ক্ষকান র্েক্ষক ও কর্ বচারীর তথ্য র্াদ র্দশত হশল 

সর্ বপ্রথর্ Column এর Action বাটদন Click কশর Dropdown Box মেদক তাঁর র্তবর্ান Status প্রোন 

কদি evU‡b wK¬K Kiæb| 

 

১৬।  Avcbvi cÖwZôv‡bi Z_¨ Gw›Uªi KvR mgvß n‡j wcÖ›U Kivi Rb¨ †kl cvZvi bx‡P  Print  evUb A_ev 

Ctrl+P Pvcyb| wcÖ›U WvqjM e· †_‡K wcª‡›U Click Kiæb| GLvb †_‡K mKj cvZv GK mv‡_ wcÖ›U Kiv 

hv‡e| Awdwmqvj WKz‡g›U wnmv‡e cÖwZwU c„ôv wcÖ›U K‡i msi¶Y Kiæb| 

১৭। তথ্য ছক পূিণ কিাি সেয় মকান কািণবশত শবদ্যুৎ চদল মগদল অেবা আাংশশক তথ্য এশি কিা োকদল পুনিায় 

সাইন-ইন c„ôvq শগদয় EIIN নম্বি এবাং Password শেদয় মূল তথ্যছকদি c„ôvq প্রদবশ কিদত হদব। 
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১৮।      জশিপ প্রশ্নমালায় সকল সংশক্ষপ্ত হাঁ/না যুক্ত প্রশ্নগুললা যথাযথভালে পূিণ করুন যা আপনাি প্রশিষ্ঠালনি শেশভন্ন 

উন্নয়ন শেষয়ক সিকাশি প্রকলে শেলেচনাি জন্য অিযন্ত প্রলয়াজনীয়। 

১৯।  সকল িথ্য সঠিকভালে পূিণ কিা হলল Submit Button এ শিক করুন।  

২০।  িথ্যছক Submit হলল উপলিি োম ককাণায় Sign out Button এ শিক কলি কেি হলয় যালেন। 

২১|   শিক্ষা প্রশিষ্ঠান প্রধানগণ িথ্যছক Submit কিাি পি উপলজলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিসািলক 

কেশললিালন/লমাোইলল অেশহি কিলেন। উপলজলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিসাি িথ্যছক িিভাগ কভশিিাই 

কিাি পি কজলা শিক্ষা অশিসািগণ কভশিিাই কিলেন। উপলজলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিসাি এেং কজলা 

শিক্ষা অশিসািগলণি কভশিিাই ব্যিীি েশণ িি িথ্যছক ব্যানলেইস Server এ গৃহীি হলে না। 

২২।  শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি নাে বাাংলায় পূিদণি মক্ষদে অভ্র শক-মবার্ ি এবাং শনদকাষ ফন্ট ব্যবহাি করুন। 

২৩।  জশিদপি তথ্য শনর্ভ িল হওয়া বাঞ্চনীয়। র্শবষ্যদত এ তদথ্যি উপি শর্শি কদি পশিকল্পনা প্রণয়ন কিা হদত পাদি। 

 

24|  wkÿv cÖwZôvb evwl©K Rwic ২০২০ এি তথ্য ছক পূিদণ মকান mn‡hvwMZv ev civg‡k©i Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb:        

নাং নাে পেশব মটশলদফান নম্বি মোবাইল নম্বি োশয়ত্বপ্রাপ্ত শবর্াগ 

১। জনাব মোোঃ খান জাহান আলী মেশাশলস্ট (পশিসাংখ্যান) 02 55152103 01552459071 ঢাকা 

২। জনাব এস. এে কােরুল হাসান পশিসাংখ্যান অশফসাি 02 55152115 01552339231 চট্টগ্রাে 

৩। জনাব শাহীনা সুলতানা পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৪ ০১৯১১৯৮৯১৩৭ িাজশাহী 

৪। জনাব মোহাম্মে ফখরুল হাসান পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৬ ০১৭১২৫৫৫৪৬৯ িাংপুি 

৫। জনাব নূি মোহাম্মে পশিসাংখ্যান অশফসাি  ০১৭১০৪৮০৯৯২ খুলনা ও বশিশাল 

৬। জনাব মোহাোঃ তশিকুল ইসলাে সহ. পশিসাংখ্যান অশফসাি  01817095377 শসদলট ও েয়েনশসাংহ 

 জশিপ কায িক্রে সাশব িক তোিশক কিদবন জনাব মশখ মোোঃ আলেগীি, শচফ, পশিসাংখ্যান শবর্াগ মফান: 02 55151815, 

ম াবাইল: 01711576333 

 

info@banbeis.gov.bd 

 

 

25| Software সাংক্রান্ত জটিলতায় পিােদশ িি জন্য মযাগাদযাগ করুন: 

bs bvg c`we ‡gvevBj b¤̂i 
1| Rbve ‡K,Gg nvmvbyjøvn gvngy` ‡cÖvMÖvgvi 01914890508 
2| Rbve ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡cÖvMÖvgvi 01911035297 
3| Rbve myRb P› ª̀ `vm mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01936583856 
4| Rbve ‡gvt BdwZqvi Avjg mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01571737033 
5| Rbve ‡gvt dR‡j iveŸx mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01924217947 
6| Rbve ‡gvt wjqvR gvnvgy` wjgb mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01723207577 
7| Rbve ‡gvt kIKZ Avn‡¤§` mdUIq¨vi ‡W‡fjcvi 01781828384 

                   

 

 

 

Avcbvi mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 
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